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Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
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Fredrik Johansson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
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Tommy Stensson (S)
Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Övriga deltagande Stefan Eglinger, kommundirektör
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Johanna Wohlin, sekreterare
Jerus Karlsson, redovisningschef §342
Louise Elverlind, tf ekonomichef §343
Linda Andersson, hr-chef §344
Joakim Sverker, uvecklingsledare §345
Joakim Toll, tf avd. chef hållbar utveckling §348
Frida Fält, planarkitekt §348
Kristina Ankarbranth, GIS-samordnare §348
Zahra Ahmadi, utvecklingsledare §348
Therese Larsson, avd. chef arbete och utbildning §349
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Ks §342 Dnr: KS.2021.227 1.3.1

Regler för kravverksamhet för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
återkomma med underlag för att kunna införa påminnelseavgift inför att ärendet
återkommer till kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2022, samt
överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar anta Regler för kravverksamhet för Gislaveds kommun
daterade den 23 november 2021.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till Regler för kravverksamhet för Gislaveds kommun har tagits fram.
Syftet med regelverket är att skapa enhetliga regler för kommunens fakturerings-
och kravhantering. Detta för att säkerställa att kommuninvånarna behandlas
likvärdigt och att kommunen följer de lagar och förordningar som gäller för
verksamheten. Genom regelverket uppnås även effektiva kravhanteringsrutiner
som leder till reglering av fordringar.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kravhanteringen.
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning hanterar det praktiska arbetet
och följer upp att reglerna efterlevs. Uppdrag att handlägga delar av
kravhanteringen kan överföras genom fullmakt på annan, till exempel ett
inkassobolag.

Regler för kravverksamheten omfattar enbart kommunen och inte de helägda
bolagen.

Varje förvaltning ansvarar för att reglerna följs. Den förvaltning som levererar en
vara eller tjänst ansvarar för att faktura ställs ut och ansvarar även för den
framställda fakturan. Samtliga utställda fakturor bokförs i det centrala
ekonomisystemet direkt eller via överföring från verksamhetssystem.

Regelverket omfattar villkor och regler för fakturering och kravverksamhet samt
ansvarsfördelning om fordran ej regleras och leder till sanktioner.

Sammanträdet diskuterar frågan om påminnelseavgift, Gislaved är en av få
kommuner som inte tar ut påminnelseavgift vid missade betalningar. Förvaltningen
återkommer med underlag inför nästa gång ärendet tas upp.

Beslutsunderlag
Förslag till Regler för kravverksamhet för Gislaveds kommun daterad den 23
november 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 november 2021

Yrkanden
Jonas Ericson (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma
med underlag för att kunna införa påminnelseavgift inför att ärendet återkommer
till kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2022.

Fredrik Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L) och Emanuel
Larsson (KD): Bifall till Jonas Ericsons (M) yrkande

Ks §342 (forts.)
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jonas Ericsons (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §343 Dnr: KS.2016.92

Svar på motion om kollektivavtalskrav

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommande sammanträde
med följande förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om
kollektivavtalskrav, daterad den 27 april 2016, ska anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunistiska partiets gruppledare inkom den 27 april 2016 med en motion om:
"att påbörja en utredning kring att vid kommunala upphandlingar kräva att svenska
kollektivavtal finns hos firmor och företag som levererar varor och tjänster till
Gislaveds kommun"

I den beredning av ärendet som utförts av kommunstyrelseförvaltningen
framkommer att det inte är förenligt med de grundläggande principerna i EU-
direktiven att ställa krav på att anbudsgivare ska vara ansluten till kollektivavtal.

För att så långt det är möjligt inom upphandlingsområdet ändå kunna möta viktiga
sociala hänsynstaganden har i den av fullmäktige antagna Policy för inköp och
upphandling gjorts följande formulering och ställningstagande:

"att det ska ställas relevanta sociala och etiska krav vid alla inköp. Särskild hänsyn
ska tas till ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
samt FN:s barnkonvention och svensk lagstiftning".

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att genom policyn tar kommunen i sitt
upphandlingsarbete hänsyn till motionärens önskan så långt det är möjligt.
Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om kollektivavtalskrav daterad den 27 april 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2021
Policy för inköp och upphandling antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §344 Dnr: KS.2020.181 1.2.6

Svar på motion gällande Översyn och stärkande av rutiner för att full
och korrekt avsättning till pension skall ges till alla förtroendevalda

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommande sammanträde
med följande förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen gällande
översyn och stärkande av rutiner för att full och korrekt avsättning till pension ska
ges till alla förtroendevalda ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Gislaveds Kommun följer ”Regler för ersättning till förtroendevalda” samt antagen
pensionspolicy med tillhörande anvisningar som redogör för att korrekt avsättning
gällande pension ges till alla förtroendevalda. I kommunens regelverk för ersättning
till förtroendevalda samt pensionspolicy och anvisningar finner man även rutiner
och beslut gällande sakfrågan.
Se utdrag ur ”Regler för ersättning till förtroendevalda” §4 A och B samt §8
gällande Pension för kommunalråd.
§4 A. Förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen
beräknas enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på 4.5% av den
förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald som kan
visa att hen gör en större förlust av tjänstepension än schablonersättningen för
lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) ska anmäla detta till kommunen
senast den 31 januari efterföljande år. Den förtroendevalda ersätts för den
förlusten med max 30 % av den ersättning som ges för förlust av lön över 7,5
IBB. Procentsatserna följer de kommunala avtalen.

§4 B. Kommunens skyldighet
Genom betalning av årliga avgifter har kommunen uppfyllt sin lagliga skyldighet
att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån

§ 8 Pension för kommunalråd
För kommunalråd finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i de
kommunala pensionsreglementena. Kommunfullmäktige har beslutat dels om
Normalpensions-reglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) för de som
tillträtt tom 2002, dels om Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF), som gäller fr.o.m. 1 januari 2003. För förtroendevalda som
tillträder efter valet 2014 gäller Bestämmelserna om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige.

Enligt pensionsanvisningar och antagen pensionspolicy har kommunen antagit PBF
(Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) att gälla
från och med 2003-01-01. Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevalda på
heltid och deltid. Med deltid avses förtroendevalda som har arvode motsvarande
minst 40 procent av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.

Ks §344 (forts.)

Förvärvsinkomster upp till 2 prisbasbelopp per år undantas från samordning
genom att förvärvsinkomsten minskas med 1/12 per månad innan samordning. I
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övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBFs
regler.

Kommunen har 2013-10-20 även antagit OPF-KL och därefter OPF-KL 18 den
2017-09-25 att gälla för alla förtroendevalda som väljs första gången i samband
med valet 2014 eller senare samt för de som ej omfattats av PBF eller äldre avtal
tidigare. Förtroendevald som tidigare har omfattats av PBF eller äldre reglementen
kvarstår i detta system.

OPF-KL innehåller dels ett omställningsstöd dels pension. Omställningsstödet
gäller för förtroendevald på heltidsuppdrag eller minst 40 %. Omställningsstödet är
ett ekonomiskt tidsbegränsat stöd kombinerat med aktiva omställningsinsatser.

Pensionen gäller oavsett omfattning. Pensionsförmånerna avser avgiftsbestämd
ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Pensionsavgift
sätts av på de årliga kontanta ersättningarna. Vid små pensionsavgifter utbetalas
detta kontant istället för att avsättas som pension. Pensionsavsättningen gäller
både för nyvalda samt för omvalda fritidspolitiker.

Pensionsavgifterna inbetalas till den pensionsförvaltare som kommunen vid var
tidpunkt har avtal med. Pensionsavsättningen gäller både för nyvalda samt för
omvalda fritidspolitiker. Pensionsavsättningen kan som längst pågå till 75 års ålder.
En förutsättning är att uppdraget har påbörjats innan 67 års ålder.

Beslutsunderlag
Motion gällande Översyn och stärkande av rutiner för att full och korrekt
avsättning till pension skall ges till alla förtroendevalda, daterad den 21 oktober
2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §345 Dnr: KS.2021.162 1.4.1

Utblick 2023-2027, kommunen som helhet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommande sammanträde
med följande förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Utblick 2023-
2027 för kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2023 års budgetarbete.

Utblicken syftar till att ta fram en bild av de möjligheter och utmaningar som
kommunen förväntas möta och som påverkar hur kommunen behöver arbeta för
att möta framtiden.

Nämndernas kunskaper och erfarenheter om verksamheternas framtida utveckling
är (tillsammans med nationella rapporter och analyser) grunden för kommunens
omvärldsanalys och övriga strategier.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till utblick 2023-2027 för
kommunfullmäktige. Förslaget bygger på omvärldsanalysen och de viktigaste
trenderna, tidigare utblick, analys av målgruppens framtida behov och krav,
befolkningsutveckling samt förändringar i lagkrav och regler som kan komma att
påverka kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2021
Utblick 2023-2027 - Kommunfullmäktige, daterad den 19 november 2021, justerad
den 22 november 2021

Yrkanden
Mattias Johansson (SD): Sverigedemokraterna yrkar på att:
Agenda 2030 målet nr 7.
Hållbar energi för alla.
Säkerställ att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en
överkomlig kostnad.
Särskilt lyfts fram och problematiseras i dokumentet, därför att energi nu i form av
el är varken överkomligt, eftersom priset är skyhögt t.o.m. med över 6kr/KWh.
Det är ej heller tillförlitlig i och med att det har skett eller finns risk för
frånkoppling pga av effektbrist.
Modern energi bör inte heller vara beroende av 1800-tals teknik

Agenda mål nr 16.
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har
tillgång till rättvisa...
Hur hanteras detta gentemot integriteten kopplat till krav/erbjudanden om olika
regler för olika grupper i samhället.
Värt även att här beakta såväl Europakonventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna.
Ks §345 (forts.)
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Ökad politisk osäkerhet med hoppande majoriteter, man vet inte vilken budget
som skall gå igenom, finns ingen sammanhållen linje med ett stabilt styre under
hela mandatperioden, detta gäller såväl lokalt som på riksnivå.

Inflationen har ökat mycket kraftigt på energi och byggmaterial, detta kan vara en
trend som riskerar att fortsätta och behöver att handhas.

Första meningen i andra stycket under rubriken demokrati och samhälle på sidan 8
stryks helt, eller kraftigt omarbetas.

Meningen på sidan tio:
-Gislaveds kommun skall genom medvetna lönesatsningar arbeta för ett förbättrat
konkurrensläge i förhållande till närliggande kommuner.
Skall strykas eller kraftigt omarbetas.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §346 Dnr: KS.2021.201 1.8.1

Svar på revisionsrapport- Granskning ägarstyrning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommande sammanträde
med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på Revisionsrapport -
Granskning ägarstyrning, daterat den 22 november 2021, som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Kommunens förtroendevalda revisorer i Gislaveds kommun och
lekmannarevisorerna i kommunens bolag har lämnat uppdrag till PWC att granska
ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Granskningens syfte har varit att
bedöma om styrning, kontroll och följsamhet avseende kommunala bolag sker på
ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Denna granskning finns redovisad i separat revisionsrapport.
I skrivelse daterad den 18 oktober har kommunens revisorer överlämnat
revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast 22 januari 2022.

Granskningens samlade bedömning är att kommunstyrelsens ägarstyrning av
bolagen inte helt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionens kommentar till denna bedömning:
”Den samlade bedömningen grundar vi bland annat på att bolagsordningen för Gisletorp
Lokaler inte är i enlighet med kommunallagen samt att det saknas avkastningskrav för
Gislavedshus. Vidare har vi inte kunnat se att kommunstyrelsen bedriver någon aktiv
styrning över bolagen kopplat till kommunens vision eller följer upp hur bolagen planerar
att bidra till visionens förverkligande. Bedömningen baseras också på att bolagen inte är
en naturlig del i processen för översyn och justering av ägardirektiv vilket vi anser inte
överensstämmer målsättningen att ägarstyrningen ska genomsyras av öppenhet och
förtroende mellan ägaren och bolagsstyrelser.”

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förskag till svar på granskningen av
ägarstyrningen. I svaret konstateras bland annat att genom den översyn som gjorts
av årshjulet, som i stora delar beskriver ägarstyrningen, har stora delar av de
synpunkter som framförs i granskningen omhändertagits.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 november 2021
PM - Förslag till svar Revisionsrapport - Granskning ägarstyrning, daterat 22
november 2021
Årshjul för Gislaveds Kommunhus AB (GKHAB)

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §347 Dnr: KS.2021.230 1.1.4

Utbetalning av partistöd för 2022

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2022 ska
betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 19
november 2021.

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2019-2022 gjordes en revidering av reglerna för partistöd.
Dessa antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018. Partistödet betalas ut
årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i februari och augusti.
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalningen.

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara.
Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det
innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot
stödet.

Enligt reglerna för partistödet ska partierna senast den 30 juni redovisat hur
partistödet har använts. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.
Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport inom
föreskriven tid betalas inget stöd ut för nästkommande år.

Kommunfullmäktiges presidium behandlade den 23 september 2021 de
redovisningar som hade lämnats in från partierna och kunde konstatera att
samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt reglerna för
partistödet. Detta meddelades fullmäktige den 28 oktober 2021.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag för utbetalning av
partistöd för 2022. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag besatta.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25 oktober
2018
Beräkning av partistöd per parti för 2022 daterad den 19 november 2021
Kommunfullmäktiges presidium den 23 september 2021, §11
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2021

Yrkanden
Evangelos Varsamis (S): att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Evangelos Varsamis (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordförande ställer proposition på liggande förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ks §347 (forts)

Beslutet skickas till:
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Kommunfullmäktige
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Ks §348 Dnr: KS.2020.117 4.2.1

Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp,
godkännande inför samråd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till ställningstaganden,
daterade den 26 november 2021, inför samrådet av FÖP Gislaved och Anderstorp.

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges fastställande av Planeringsdirektiv 2020 med
plan 2021-2023 den 21 november 2019 (§145) gavs kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp
för att möjliggöra en samplanering av orterna. Kommunstyrelseförvaltningen,
avdelningen för hållbar utveckling, ansvarar för FÖP-processen.

Projektgruppen, bestående av ett trettiotal tjänstepersoner från samtliga
förvaltningar och bolag samt en representant från SÅM, har tagit fram förslag på
ställningstaganden för kapitel 5. Förslaget redovisas i bilagan Fördjupning av
översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp – Förslag till ställningstaganden kapitel 5,
daterad den 26 november 2021.

Samråd för FÖP Gislaved och Anderstorp är planerat att genomföras under
kvartal 1 2022.

Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp – Förslag till
ställningstaganden kapitel 5, daterad den 26 november 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021

Beslutet skickas till:
Avd. hållbar utveckling
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Ks §349 Dnr: KS.2021.229 9.5

Riksnorm för ekonomiskt bistånd 2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riksnormen 2022 för ekonomiskt bistånd i
enlighet med bilaga "Riksnorm 2022".

Ärendebeskrivning
Regeringen gör årligen förändringar i Socialtjänstförordningens (2001:937)2 kap
1 § avseende gällande riksnorm för kommande år. Tillsammans med skäliga

kostnader för vissa andra behov utgör riksnormen nivån på försörjningsstödet.

Beloppen gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Förvaltningen har tagit fram en fördelning av riksnormen på olika poster som

normalt ingår i en hushållsbudget, detta för att kunna göra bedömningar av

eventuella avdrag om en sökande inte har alla kostnader, samt möjliggöra att

klienter enklare kan hushålla med sin ekonomi.

Riksnormen 2022 har räknats upp med 1,6 % jämfört med riksnormen för 2021.
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.

Kommunen ska använda Konsumentverkets beräkningar avseende kostnader
för hushåll när fördelning av riksnormen görs på de olika posterna. Enligt
Konsumentverkets beräkningar har Gislaveds kommun rätt fördelning
avseende förbrukningsvaror medan tele etc ligger lågt varför höjningen av
gemensamma hushållskostnader läggs på den posten.

Utifrån Konsumentverkets beräkningar ligger livsmedelsnormen lågt i Gislaveds
kommun och årets höjning av de personliga kostnaderna läggs därför på
posten livsmedel.

Fickpengar för vuxen är max 3,4 % av prisbasbeloppet. För 2022 ger det en
kostnad för fickpeng om 1642 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2021
Riksnorm 2022
Riksnorm 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Enhetschef Ekonomiskt bistånd
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Ks §350 Dnr: KS.2021.82 1.3.1

Kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning för
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats. Detta sker bland annat på
grund av de ändringar som ligger på förslag i nytt reglemente för kommunstyrelsen
samt för att verksamheten förändras.

Nedan ges lite förtydligande information kring förändringarna. De mindre
förändringarna är kommenterade i förslag till ny delegationsordning som finns som
beslutsunderlag i ärendet.

I förslaget har avdelningschef för verksamhetsstöd fått rätt att besluta om att
fastställa de förtroendevaldas årsarvoden. Detta är inget politiskt beslut utan sker
endast genom en årlig uppräkning av riksdagsledamotsarvodet. De ekonomiska
grunderna för de förtroendevaldas årsarvoden tas av kommunfullmäktige.

Personalärenden med delegation till kommunstyrelsens ordförande låg tidigare
under "allmänna ärenden" och har nu flyttats till en egen rubrik. Tillagt är att
kommunstyrelsens ordförande i samråd med första och andra vice ordförande får
anställa Tf kommundirektör.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att flytta grunduppdraget
mark- och exploateringsverksamhet i sin helhet från tekniska nämnden till
kommunstyrelsen har tillägg gjorts i linje med detta i delegationsordningen.
Förutom från tekniska nämndens befintliga delegationsordning har några delar från
kommunstyrelsens delegationsordning från 2016 också lyfts in i förslaget.

För att förenkla arbetet hos upphandlingsenheten föreslås biträdande ekonomichef
kunna ta beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar i upphandlingsprocessen
samt att upphandlarna själva ska kunna föra kommunens talan i överprövningar.

Beslutsunderlag
Delegationsordning för kommunstyrelsen antagen 7 april 2021
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsens daterad den 24 november
2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2021
Kommunstyrelsen den 24 november 2021, §327

Yrkanden
Anton Sjödell (M): bifall till förslaget

Beslutet skickas till:
Avd. chefer ksf
Tekniska förvaltningen
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Ks §351 Dnr: KS.2021.13 1.4.1

Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025, kommunstyrelsens
egna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens egna planeringsdirektiv
2022 med plan för 2023-2025.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025
den 20 maj 2021 och fastställer planeringsdirektivet den 18 november 2021.

Kommunstyrelsen godkände sitt eget planeringsdirektiv den 16 juni 2021 och ska
nu likt övriga nämnder fastställa sitt eget planeringsdirektiv för 2022 med plan för
2023-2025.

Kommunstyrelsens egna planeringsdirektiv innehåller styrelsens grunduppdrag,
kritiska kvalitetsfaktorer i förhållande till grunduppdraget, mål och uppdrag,
planeringsförutsättningar samt styrelsens drift- och investeringsbudget.

I avsnitt 5.1 beskrivs styrelsens budget. Budgetramen har tekniskt justerats under
2021 vilket beskrivs i det avsnittet, bland annat avseende ny IT-
finansieringsmodell.

Ramen för 2022 bygger på 2021 som grund och har tillförts medel avseende
inflationsökning samt löneöverhäng från 2021. Ramen har även tillförts medel som
en följd av budgetväxling för kommungemensam finansiering av företagshälsa och
andra personalgemensamma kostnader. Ramen har också sänkts för
demografieffekten samt för det enprocentiga effektiviseringskravet som motsvarar
1,6 mnkr. Effektiviseringskravet har i nuläget fördelats lika mellan
programområdena i proportion till budgetomfattning.

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 3 november 2021 föreslås fullmäktige att
resurser avsätts för förebyggande arbete barn/unga med 500 tkr, för
mötesplatser/träffpunkter med 300 tkr samt feriearbete med 500 tkr, vilket också
är inlagt i kommunstyrelsens egna planeringsdirektiv. När kommunstyrelsens
allmänna utskott behandlade kommunstyrelsens planeringsdirektiv den 24
november som beredande ärende hade fullmäktige tagit ställning till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025, kommunstyrelsen, daterat den 11
november 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 november 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 24 november 2021, §37

Beslutet skickas till:
Kommundirektör
Bitr. kommundirektör
Avdelningschefer
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Ks §352 Dnr: KS.2021.219

Yttrande över detaljplan för del av Anderstorps-Törås 2:64 m.fl.
Töråsskolan i Anderstorp

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Remissvar detaljplan Anderstorps-Törås
m.fl. daterat den 9 november som sitt eget yttrande till bygg- och miljönämnden.

Ärendebeskrivning
Samrådstiden för detaljplanen Anderstorps-Törås 2:64 med flera Töråsskolan i
Anderstorp pågår mellan 8 november - 17 december.

Planområdet är beläget i Töråsområdet i södra delen av Anderstorp och omges av
bostadsområden åt både norr och söder. Brogatan som går genom hela samhället
från norr till söder är en viktig gata och ligger väster om planområdet.
Öster/sydost om planområdet finns icke planlagd orörd natur/skogsmark med
både ett populärt promenad-och cykelstråk samt orientering- och
mountainbikebana.

Detaljplanen berör fastigheterna Anderstorps-Törås 2:64, Anderstorp 8:55 och
Anderstorp 9:494. Gislaveds kommun är lagfaren ägare till samtliga fastigheter
inom planområdet. Den planerade skolomorganisationen i Anderstorp kräver en
utbyggnad av befintlig skolbyggnad för att möta upp behov av lokalytor. Syftet
med detaljplanen är därför att utöka skolans byggrätter samtidigt som platsens
värden ska bevaras.

Detaljplanen avviker från den gällande fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för
Anderstorp från 2005. Den första avvikelsen gäller den västra delen av
planområdet (markytan mellan Brogatan och GC-vägen som ligger väster om
befintlig sporthall). Detta området planläggs till allmän platsmark natur och gata
samt till kvartersmark parkering. FÖP:en pekar ut denna plats som befintligt
skolområde. Syftet med ändringen är att genom naturmark skapa en buffertzon
mellan skola och Brogatan som är en av tätortens mest trafikerade gator. Befintlig
parkering säkerställs och en utökning av parkeringsplatser möjliggörs genom
planläggning av kvartersmark parkering. Detaljplanen har även tagit höjd för en
koppling mellan Brogatan och kvartersmark skola.

Den andra avvikelsen gäller markytan mellan kvartersmark skola och befintliga
bostäder till norr som planläggs som allmän platsmark natur och vatten. Syftet är
att säkerställa Töråsbäckens befintliga läge och som öppet vatten. Ytan blir även
en buffertzon mellan skola och bostäder.

Den tredje avvikelsen gäller östra delen av planområdet som i FÖP:en redovisas
som närströvområde medan det i gällande detaljplan för Töråsskolan från 2003
utpekas som kvartersmark skola. I ny detaljplan fortsätter ytan vara kvartersmark
skola i syfte att tillgodose ytor för verksamheten.

Avvikelserna från FÖP:en anses kunna godkännas. Kommunstyrelseförvaltningen
tillstyrker planförslaget och ser positivt på att en
skolomorganisation nu även sker i Anderstorp. Detaljerade synpunkter och
förbättringsförslag finns i Remissvar Samråd - Detaljplan för del av Detaljplan
Anderstorps-Törås 2.64.
Ks §352 (forts.)
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Beslutsunderlag
Plankarta Detaljplan Anderstorps-Törås 2.64
Samrådshandlingar utökat planförfarande Anderstorps-Törås 2.64
Dagvattenutredning Detaljplan Anderstorps-Törås 2.64
Förenklad trafikutredning Detaljplan Anderstorps-Törås 2.64
Naturvärdesbedömning Detaljplan Anderstorps-Törås 2.64
Remissvar Samråd - Detaljplan för del av Detaljplan Anderstorps-Törås 2.64
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2021
Kommunstyrelsen den 24 november 2021, §326

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
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Ks §353 Dnr: KS.2021.215 5.2.1

Intern kontroll 2022, riskanalys

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till riskanalys för år 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en intern kontrollplan som syftar till att
följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens
verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer,
områden och rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret.

Som ett första steg i processen är en riskanalys för 2022 framtagen utifrån
kommunstyrelsens regler och rutiner för intern kontroll. Det innebär att risker
tagits fram och en bedömning av riskernas sannolikhet att inträfffa och dess
konsekvenser har gjorts på förvaltningen som nämnden diskuterar och beslutar
om. En stor del av den interna kontrollen görs redan i ordinarie verksamhet och i
planering- och uppföljningsprocessen. Alla organisatoriska nivåer har utsedda
kritiska kvalitetsfaktorer som följs upp både skriftligt och muntligt tre gånger per
år.

Nästa steg är att med riskanalysen som grund ta fram den interna kontrollplanen
för 2022 där kontroller definieras för hur riskerna ska minimeras, denna beslutas
om i början på 2022.

När förvaltningens granskning är klar för intern kontrollplan 2021 lämnas en
skriftlig uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten.
Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med
iakttagelser, slutsatser, åtgärder och föreslagna förbättringar.

Beslutsunderlag
Riskanalys 2022, kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens tjänstekrivelse daterad den 12 november 2021
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 24 november 2021, §36

Beslutet skickas till:
Kvalitet- och verksamhetsutvecklingsenheten
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Ks §354 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 21:43, Kommunala ansvarsåtagande för egna hem
och småhus i bostadsrättsform

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 21:45, Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning-BAL 20

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Protokoll den 24 november 2021

Finnvedens samordningsförbund
Protokoll den 22 november 2021

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
Protokoll den 10 november 2021

Gislaved Energi Koncern AB
Protokoll den 19 oktober 2021

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 21:976, Ett stärkt barnrättsperspektiv i
vårdnadstvister
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Ks §355 Dnr: KS.2021.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Covid 19
Kommundirektören informerar om coronaläget och de nya restriktioner
regeringen har presenterat som gäller från den 8 december. Kommunen har i och
med detta gått ut med riktlinjer till sina medarbetare gällande distansbete, interna
möten samt julluncher och liknande sammankomster. Region Jönköpings län har
gått upp i stabsläge.

Kondoleanser Svenljunga kommun
Kommunstyrelsens ordförande informerar om att kommunstyrelsens presidium
har skickat kondoleanser till Stefan Carlsson, kommunstyrelsens ordförande i
Svenljunga, som har gått bort.

Vätgasprojekt Mariestad
Ordförande informerar om att företrädare för Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och
Värnamo har varit i Mariestad för att titta på ett vätgasprojekt som har startats
där. Mariestad har en liknande samverkan med närliggande kommuner som
kommunerna i GGVV-regionen har.
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